INFORMACE O PRODUKTU

SYNTEKO NEWSHINE
1696
Synteko NEWSHINE je vodou ředitelný pečující prostředek, který obnovuje lesk
a zároveň chrání lakované dřevěné podlahy.

OBLAST POUŽITÍ:
Pro pravidelnou údržbu dřevěných podlah
ošetřených všemi laky Synteko, zejména
v prostorech s vysokou zátěží
VLASTNOSTI PRODUKTU:
• Téměř bez zápachu
• Zvyšuje ochranu podlahy
• Zanechává ochranný film, který pomáhá udržet krásný
vzhled podlahy po delší dobu
• Může být také použit k opravě menších škrábanců
• Může být nanášen vícekrát za sebou, aniž by se na podlaze
tvořila nevzhledná vrstva
• Není nutné další ošetření ani leštěnka

TECHNICKÁ DATA:
ZÁKLADNÍ MATERIÁL

Vodou ředitelná krylátová disperze

OBASH SUŠINY

cca 11%

HUSTOTA

cca 1100 kg/m3

pH

cca 8,5

DOBA SCHNUTÍ

cca 30 minut

LESK

cca 50 (měřeno při 60°)

TRVANLIVOST

V uzavřeném obalu 36 měsíců od
data výroby (uvedeno na obalu)

SKLADOVÁNÍ

Nesmí zmrznout. Skladujte při
teplotě od +5°C do +30°C

VELIKOST BALENÍ

1L

VYDATNOST:
• 50 m²/ l

NÁŘADÍ:
• Vlhký podlahový mop
• Hadr, který nepouští vlákna
• Ihned po použití vyčistěte nářadí vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ:
1.
2.
3.
4.
5.

Před aplikací Synteko NEWSHINE se ujistěte, že je podlaha čistá.
Podlahu zameťte, vytřete nebo vysajte.
Před aplikací by měla být odstraněna stará mýdla, mastnota, leštěnka atd. přípravkem Synteko REMOVER.
Naneste Synteko NEWSHINE v tenké hladké vrstvě pomocí vlhkého mopu nebo vlhkého hadru.
Před opětovným používáním nechte podlahu schnout cca 30 minut.

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.schonox.cz.
Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou
výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a
poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.
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